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Som Fin<an>s Expeditione>n kommit i, erfarenhet af, att vid anstälda
inventeringar den 1 :a i denna månad Bankens kontor och varit illa
försedda med Bankens sediar å 3 och 1 mark, af livilka senare
Inventarium för kontoret i Björneborg upptager endast 191 stycken
och Inventarium för kontoren i Nikolaistad och Uleåborg icke en enda,
så fär Exp<editione)n anmoda Tit. att lemna Exp<editionen uppgift på
de belopp af sagde sedelslag som under månadens lopp blifvit lintu
denna dag Bankkontoren tillförda, samt, om sådane remisser icke
afgått, med åberopande af Senatens gen<om Finan)s Exp<editionen>s
skrifvelse af den 3. nyssvikne Januari Tit. meddelade befallning upp
mana Tit., att med första post till Kontoren öfversända nödig förs
tärkning af ifrågavarande sedelslag samt äfven om verkställigheten
häraf till Exp<editione>n inberätta. Och emedan möjiigen vid vissa
kontor bland de i Ränterihvalfven deponerade medien förråd af
ifrågavarande sedelslag kunde förefinnas ehuru tillgång i kontorens
kassa saknas, och i sådai händelse uppenbart är att kontorsförestån
darna icke hålla desamma alimänheten i vexling tilihanda, sä behagade
Tit. lemna Exp<editione)n afskrift af de föreskrifter seende i detta
hänseende blifvit af Tit. kontorsföreståndama meddelade.1
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Jag fär förbindligt anhålla, att Herr Referendariesekreteraren ville
besöka H:r Baron Nordenstarn och anhålla om sammanträde i morgon
d<en> 2 Januari ki. 12 för föredragning af Kuopioboernas, ansökan om
Marknad den 17:e samt sända Pihlgren att kaila H<erra>r ledamöter till
sammanträdet.
Skulle något annat serdeles brådskande ärende böra upptagas pä
Listan, kan det ske.1
Haf godheten tillsänd mig vederbörandes tidigare utiätande ang<åen
de> marknaderna i länet.
Godt nytt är!
Joh. Vilh. Snellman
cl. 1.a Jan. 1867

